
 
 
 
 
 
 
 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์  SABAI HISO LUNG PRABANG 3D2N SEP-QV-W23 

 

 
 

สบาย ไฮโซ หลวงพระบาง 3 วนั 

ทกุวนั 2 ท่าน ออกเดินทาง (โปร01มีนา–30กนัยา17) 

ไฮไลท์ :  วดัใหม่สุวนัพูมาราม – แม่น ้ าโขง – แม่น ้ าคาน – พระธาตุพูสี – พระราชวงัและหอพิพิธภณัฑ์หลวงพระบาง – วดั
แสนสุขารมณ์ – วดัเชียงทอง – ตลาดเชา้ – ร่วมประเพณีตกับาตรขา้วเหนียว 

พากินสบายไฮโซ รวม 5 ม้ือ :  อาหารเชา้ไฮโซโอโซนของรสีอรท์ 

พิเศษ : อาหารตกับาตรขา้วเหนียวพระ 1 ชดุโตก/2 ท่าน 

พิเศษ :  ม้ือค ่าสดุไฮโซ ณ ตึกต าหนกัพระราชวงักลาง+การแสดงพ้ืนเมือง (ชาววงั) 
จ ำนวนวนั เร่ิมตน้ (บำท) เดินทำง สำยกำรบิน กรุ๊ปคณะ  

3 วนั 9,900 01มีนาถึง30กนัยา17 Lao Airlines (QV) 2 ท่ำน(ผูใ้หญ่)ข้ึนไป 
วนัเดินทำง 3 วนั 2 คืน (พกั 2 คืน@หลวงพระบำง) ระดบั 4 ดำวลำว 

อำหำร อำหำรเชำ้@โรงแรม 2 ม้ือ อำหำรกลำงวนัและค ่ำ@หอ้งอำหำร 3 ม้ือ  

เท่ียวบิน ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตำรำงกำรบินของสำยกำรบินตำมท่ีไดอ้นุมติั 
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(ท่ีน่ังจ ำกัดในแต่ละวนั จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 
 

สำยกำรบิน BKK-LPQ เวลำออก เวลำถึง LPQ-BKK เวลำออก เวลำถึง 
Lao Airlines (QV) QV634 1025 1205 QV633 0740 0920 

Itinerary  สบาย ไฮโซ หลวงพระบาง 3 วนั ทกุวนั 2 ท่าน ออกเดินทาง (โปร01มีนา–30กนัยา17) 
จ ำนวนวนั เร่ิมตน้ (บำท) เดินทำง สำยกำรบิน กรุ๊ปคณะ  

3 วนั 9,900 01มีนาถึง30กนัยา17 Lao Airlines (QV) 2 ท่ำน(ผูใ้หญ่)ข้ึนไป 
 
โปรดตรวจสอบ อำย ุของหนงัสือเดินทำง ( Passport ) ของผูโ้ดยสำร วำ่จะตอ้งคงมีอำยเุหลือ ณ วนัเดินทำง มำกกวำ่ 6 เดือนข้ึนไป 
และหนงัสือเดินทำงเหลือหนำ้กระดำษเพียงพอใหเ้จำ้หนำ้ท่ีตรวจคนไดป้ระทบัตรำ หนงัสือเดินทำงอยูใ่นสภำพท่ีดี (ไม่ช ำรุด) 

DAY วนัแรก  กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง เชำ้ กลำงวนั เยน็หรือค ่ำ 

1 เวลาท่ีประเทศลาวเท่ากบัเวลาท่ีประเทศไทย | เวลาบินประมาณ 1.40 ช.ม. - x x 
เช้า หน้าเคาน์เตอร์ สายการบิน ใกล้ประตูทางเข้า  

(นดัหมำยก่อนออกเดินทำง 3 ชัว่โมงล่วงหนำ้ก่อนเคร่ืองออก)  
พร้อมกนัท่ีชั้น 4 ผูโ้ดยสำรขำออก 

เช็คอนิหมายเลข 

W 10-12 
Lao Airlines 

(QV) 
หมำยเลข   

10 

ขอ้แนะน ำ 
หากท่านมีปัญหาเร่ืองอาหารกรุณาแจง้ทางผูจ้ดัทราบล่วงหนา้ 

 หา้มน าผลไมแ้ละเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศเกาหลีใต ้หากพบจะตอ้งเสียค่าปรับ 
 เตรียมสมัภาระขนาดกลาง เน่ืองจากโรงแรมท่ีพกัในเกาหลีไม่มีบริกรช่วย (แนะน า ตลอดทริปจะตอ้งดูแลกระเป๋ายกข้ึนลงหอ้งดว้ยตวัท่าน

เอง เพ่ือป้องกนัหลายกรณีท่ีอาจเกิดข้ึนได)้   
 กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินดว้ยตวัท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภยัของสายการบิน 
 ทรัพยสิ์นมีค่าและแตกหกัง่าย  เช่น เงิน อญัมณี  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ กลอ้งถ่ายรูป อุปกรณ์วดีีโอ เอกสารท่ีแลกเปล่ียนเป็น

เงินได ้ เอกสารทางธุรกิจ หนงัสือเดินทาง เก็บติดตวัเสมอ 
 สนามบินสุวรรณภูมิ  “ ไม่มีการประกาศเรียกลูกคา้ข้ึนเคร่ือง ”  กรุณารอท่ีประตูข้ึนเคร่ืองอยา่งนอ้ย 30 นาที ก่อนเวลาเคร่ืองออก 
 น าเส้ือแจ็คแก็ตติดตวัข้ึนเคร่ืองดว้ย เพราะอากาศอาจจะเยน็และเพ่ือการพกัผ่อนท่ีอบอุ่น  (ส าหรับ มือใหม่ หรือ คนกลวัวนัแรกๆ จะ jetlag 

หรืออาการเมาเวลาจากการเปล่ียนโซนเวลาของโลก แนะน า :  นอนให้มากท่ีสุด หรือ ทานยาแกเ้มา เพราะมีมีฤทธ์ิท าให้นอนหลบั ไม่ด่ืม
สุราหรือของมึนเมา และด่ืมน ้ ามากๆ) 
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พร้อมเดินทำง !  กำรเช็คอินตัว๋เดินทำงท่ีเคำเตอร์สำยกำรบิน  เง่ือนไข 
 เคำน์เตอร์เช็คอินจะเปิดให้บริกำรก่อนเวลำเคร่ืองออกสำม (3) ชัว่โมง เคำน์เตอร์ จะปิดให้บริกำรก่อนเวลำออกเดินทำง  (90) นำที  ผูโ้ดยสำรจ ำเป็นตอ้งด ำเนินกำร

ให้เรียบร้อยภำยในระยะเวลำท่ีไดร้ะบุไว ้ทั้งน้ีไม่ว่ำในกรณีใดๆ  สำยกำรบินสงวนสิทธิในกำรปฏิเสธกำรเดินทำง โดยไม่มีกำรคืนเงินค่ำ โดยสำรท่ีท่ำนไดช้ ำระไป
แลว้  

 ไม่แสดงตนหรือยนืยนัควำมเป็นตวัท่ำนต่อพนกังำนของสำยกำรบิน 
 ไม่อำจแสดงเอกสำรไดอ้ยำ่งครบถว้นและถูกตอ้ง (เอกสำรกำรเดินทำงท่ีช ำรุดไม่สมบูรณ์จดัวำ่เป็นเอกสำรท่ีไม่ถูกตอ้ง)  
 ส ำหรับท่ำนตอ้งมีตรำอนุญำตเดินทำงเขำ้หรือออกนอกประเทศ (วีซ่ำ) ซ่ึงจ  ำเป็นต่อกำรเดินทำงไปยงัสถำนท่ีต่ำงๆ   หรือ  เอกสำรกำรแจง้เขำ้แจง้ออก   หรือ  

เอกสำรดำ้นกำรท ำงำน Work Permit 
 กระท ำกำรประทุษร้ำยแก่พนกังำนของสำยกำรบิน หรือก่อให้เกิดควำมวุน่วำย ณ เคำน์เตอร์ของสำยกำรบิน หรือดูหม่ิน เหยยีดหยำมพนกังำนของสำยกำรบินไม่ว่ำ

โดยกำรกระท ำหรือโดยวำจำ 
 หำกรัฐบำลหรือหน่วยงำนอ่ืนไม่อนุญำตให้ท่ำนเดินทำงหรือข้ึนเคร่ืองบิน 
 หำกสำยกำรบินเห็นควรวำ่ไม่สมควรแก่กำรเดินทำงเน่ืองจำกอำกำรเมำสุรำหรือมีลกัษณะอำกำรท่ีเป็นอนัตรำยอยำ่งเห็นไดช้ดัในทำงกำรแพทย ์และ/หรือ  หำกสำย

กำรบินเห็นควรวำ่ไม่เหมำะสมในกำรเดินทำงโดยเหตุผลทำงกำรแพทย ์หรือเง่ือ นไขทำงกำรแพทยข์องท่ำนอำจก่อให้เกิดอนัตรำยต่อสุขภำพแก่ผูโ้ดยสำรอ่ืน 

ออกเดินทางสู่ประเทศลาว โดยสายการบิน LAO AIRLINES (QV) (บริการอาหารวา่งบนเคร่ือง) 

08.00 
เชา้วนัสดใส เดินทางไป  Airport แบบอินเทรนดโ์ดย Airport City Link หรือ รถยนตส่์วนตวั หรือ ใชบ้ริการรถลีมูซีนหรือแท๊กซ่ีของ
ค่ายต่างๆ  สู่สนามบินสุวรรณภูมิ   Check in ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์ W แถว W10-12 สายการบินลาวแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี QV 
634 สู่ เมืองหลวงพระบาง 

10.20 
เหินฟ้าออก จากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์ พร้อมเคร่ือง ATR 70 ท่ีนัง่ มาตรฐาน ความปลอดภยัสูง พร้อมการ
บริการบนเคร่ือง สบายดีการบินลาว ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1ชม.40นาที อาหารวา่ง (กล่องนะจ๊ะ แต่ก็อร่อยแบบลาวโซ ครับผม)                                                                 

12.00 
เดินทางถึง สนำมบินแห่งชำติหลวงพระบำง (สมกบัเป็นสนามบินเมืองมรดกโลก ไม่ซบัซอ้นเดินสบายมาก) ผา่นขั้นตอนตรวจคนเขา้
เมือง ไม่ตอ้งท าวซ่ีาส าหรับพาสปรอตไทย (ง่ายๆ ครับ)          
ค่าวซ่ีาของชาวต่างชาติบางประเทศ (30-40 USD) เตรียมรูปถ่าย 2 X 2 น้ิว พ้ืนหลงัสีขาว 1 ใบ                                                                          

12.15 

เจา้หนา้ท่ี Santi Resort & Spa รอถือป้าย “ Journey Laos ” ใหก้ารบริการดา้นหนา้ พร้อมรถเดินทาง เพ่ือน าท่านไปเช็คอิน ยงัโรงแรม 
สัมผสัความพอเพียงของเมืองมรดกโลก คิดเพลินๆก็ถึง อลงัการรีสอร์ท 4 ดาว บนเน้ือท่ีกวา่ 20 ไร่ ท่ีงดงามไปดว้ยสวนสวยแบบ
ธรรมชาติ และสายน ้ าฝายน ้ าลน้เสนาะหู 

บริการฟรี !  FREE WIFI ภายในหอ้งพกัและบริเวณทัว่ไปของรีสอร์ท  Santi Resort & Spa 

12.30 
อำหำรกลำงวนัท่ีรีสอร์ท พร้อมดว้ยเมนูทอ้งถ่ินแสนอร่อย เฝอน ้ ำ สม้ต ำแซบแบบลำว ไก่ทอดลำวสไตล ์พร้อมขำ้วเหนียวหอมกรุ่น 
ท่ีคุณจะติดใจ  เติมพลงัมหศัจรรย ์ก่อนออกทวัร์ แบสบายสบาย สู่ดินแดนลานชา้ง เมืองมรดกโลก 

14.00 

หลงัอาหารกลางวนั น าท่านเดินทางเขา้สู่ เกาะกลางเมืองหลวงพระบาง  ท่ีโอบลอ้มไปด้วยสายน ้ าจากแม่น ้ าคาน ไหลมาโอบมา
บรรจบกบั มหานทีสายน ้ าแห่งเอเชีย แม่น ้ าโขง  ชมวิวความงดงาม เรียบรอบเมือง วิถีแห่งเมืองพะบาง วดัใหม่สุวนัพูมำรำม ซ่ึงอยู่
ถนนศรีสวา่งวงศ์ติดกบัพระราชวงัหลวงวดัน้ีเคยเป็นท่ีประทบัของสมเด็จพระสังฆราชบุญทนั ปัจจุบนัใชเ้ป็นโรงเรียนปริยติัธรรม 
เขา้นมสัการ พระประธานภายในโบสถ์ และ ชมสถาปัตยกรรม ลานช้าง ลายภาพวาดลงรัก ปิดทอง บริเวณด้านหน้าทางเขา้พระ
อุโบสถ ไดเ้วลาแสงอาทิตยเ์ร่ิมอ่อนตวัลง น าคุณไปยงั ยอดภูท่ีสูงท่ีสุดในเขตเมือง ให้คุณออกก าลงักายยามเยน็เดินนับบนัได กว่า 
300ขั้น ข้ึนไปยงัยอดภู  ระหวา่ง สองขา้งทางข้ึนพระธาตุร่มร่ืนและหอมอบอวลไปดว้ยดงดอกจ าปาลาว มีจุดพกัชมวิว มุภาพเบิร์ด
อายววิ 360องศา (ท่ีขอบอกวา่ ใครท่ีผา่นขา้มแม่น ้ าคาน ไปกลบัเกิน เกิน 3 รอบ ไปแลว้ไม่ข้ึนคาน ตามช่ือแน่ๆๆ ครับ) 
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สกักำระพระธำตุพสีู   ท่ีตั้งอยูบ่นเนินเขาสูง 150 เมตร  เป็น ปูชนียสถาน ท่ีเคารพของ ชาวเมืองหลวงพระบาง นกัท่องเท่ียวท่ีมาเยอืน
หลวงพระบาง หากไม่ไดข้ึ้นไปก็เหมือนมาไม่ถึงหลวงพระบาง มองจากยอดพูสีคือภาพพานอรามาของราชธานีเก่าแก่ ริมแม่น ้ าโขง 
ลอ้มรอบดว้ยทิวเขาสลบัซบัซอ้นสมกบันามวา่ บำ้นผำ เมืองภู อู่รยะธรรม ลำ้นชำ้ง    

18.00 

ลงจากยอดพู ทศันียภาพ ท่ีมองลงมา ยงับริเวณทางลง จะเห็น เห็นความเคล่ือนไหว  สีสันยามค ่าคืนของ ตลาดมืด หลวงพระบาง 
ก าลงัเร่ิมตน้  เดินเล่น สบายสบาย จากหนา้พระราชวงัหลวง ผ่านถนนคนเดิน ผา่น ต าหนกัอดีตมงกุฎราชกมุาร ตรงไปยงั ตึกต าหนกั
กลาง อดีตท่ีประทับแห่งพระวรชายา เพ่ือน าท่าน ไปทานอาหารค ่า ณ ห้องอำหำรเจ้ำหญิง Princess Retardant  Villa Santi Hotel  
อาหารแบบพ้ืนเมือง(ชาววงั)พร้อมการแสดง รอตอ้นรับ หลงัอาหารค ่า อิสระกบัการเดินในตลาดมืด (ตลาดกลางคืนนะครับ) เลือกชม
สินคา้พ้ืนเมือง ท่ีทอดตวัยาวเป็นถนนคนเดินตลอดแนวถนนขา้วเหนียว ( ถนน สกัรินทร์ ) 

 

บรรยากาศในร็อบบ้ีของ Santi Resort & Spa อาหารตอ้นรับม้ือกลางวนัของ Santi Resort & Spa 

พระธาตุพสีู บรรยากาศภายในตวัเมืองหลวงพระบาง 
 

DAY วนัที่สอง  หลวงพระบาง  เชา้ กลางวนั เยน็หรอืค ่า 

2  x x - 

05.30 
Morning call ปลุกท่าน ต่ืนเชา้รับอรุณสดใส สูดกล่ินไอ ดินแดนท่ีไดช่ื้อว่าเป็นแหล่งโอโซนท่ีบริสุทธ์ิอีกแห่งหน่ึงของโลก เพื่อ
เตรียมตวั ท าบุญรับบุญ ตกับำตรขำ้วเหนียว  ตามประเพณี ชาวหลวงพระบาง 
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06.30 

น ำท่ำนเดินทำงออกจำกท่ีพกั ไปยงับริเวณ ถนนดำ้นหนำ้ ต ำหนกักลำง Villa Santi Hotel ณ ท่ีนั้น โรงแรม ไดจ้ดัเตรียมท่ีนัง่ใส่บาตร
พร้อมอาหาร ขา้วเหนียวตามประเพณี ไว้ให้ทา่นพร้อม (โตกใส่บาตร ประกอบดว้ย ขา้วเหนียว 1 กระติบใหญ่ + ขา้วตม้หมดั ผา้สไบ 
ส าหรับพนัรอบอก ประเพณีตกับาตรขา้วเหนียวลาว นิยมสืบทอดกนัมามากกวา่ 200ปี การใส่จะหยิบขา้วเหนียวเพียงปลายน้ิวมือใส่
ลงบาตร ไม่นิยม ใส่อาหารหรือของอ่ืนๆลงในบาตร ซ่ึงในทุกเชา้จะมีพระเณรกวา่ 100 รูป ออกเดินรับบาตร บนถนน สายหลกัแห่งน้ี 
) ตลำดเชำ้ ขำ้งวดั ตลาดชุมชนเก่าแก่ ท่ีเป็นท่ีจ าหน่าย พืชผกั ปลา และ ของป่าหายาก รวมถึงอาหารส าเร็จรูปลาว นานาชนิด และ 
ของใชต้่างๆๆอาทิ ผา้ทอมือ ในรูปแบบต่างๆ ตลาดแห่งน้ี เป็นตลาดชุมชน ท่ีขายของราคาปกติ ไม่มีราคานกัท่องเท่ียว ต่อรองราคา
กนัไดบ้า้งเล็กน้อย ไฮไล ้อยูท่ี่ตอนทา้ยตลาด ทางออก ริมแม่น ้ าโขง ท่ีเป็นร้านกาแฟ  ประชานิยม ฮิปๆ เสน่ห์แบบลาว ท่ีตอ้งห้าม 
พลาด 

07.30 
น ำท่ำนเดินทำงกลบัมำยงัท่ีพกั อำหำรเชำ้อุ่นๆ สบำยๆแบบ Buffet  หลำกหลำยชำติ  มีให้เลือก พร้อมกาแฟลาว และ หอมกรุ่นกบั 
Bakery Home made  และ ซุม้อาหารห้ามพลาด สารพดั เฝอ ลาว รสขาตกลมกล่อม ร้อนกรุ่น และ สลดัผดัสดปลอดสารพิษ พร้อม
ดว้ยน ้ าสลดั สดจากครัว แนะน า France dressing สุดยอด Signature ของ Santi Resort 

08.30 

รถตูป้รับอากาศ และ driver guide รอให้บริการพาคุณ สบายสบายทัวร์ วนัน้ี แต่งกายร่วมสมยันิยมไทย หรือลาว ตามสะดวก กบั
โปรแกรม  City tour  แม่หญิงแนะน าให้นุ่งซ่ิน หรือกระโปรงยาวคลุมเข่า เพราะสถานท่ีส าคญัภายในเมืองหลวงพระบาง ไม่
อนุญาตให ้แม่หญิง ท่ีสวมใส่กางเกง ทั้งสั้น – และ ยาว เส้ือ ท่ีบาง หรือ ออกแนว on the beach (คือโป๊ ไง)   
พระรำชวงั และ หอพิพิธภณัฑ์หลวงพระบำง อดีตเป็นพระราชวงัหลวงซ่ึงเป็นท่ีประทับของเจา้มหาชีวิตลาว โดยสถาปนิกชาว
ฝร่ังเศสเป็นผูอ้อกแบบ มีหอท่ีประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร ท าด้วยทองค า 90 เปอร์เซ็นต์เป็นพระพุทธรูป
คู่บา้นคู่เมืองหลวงพระบางและของชาวลาว ซ่ึงเป็นท่ีมาของช่ือเมืองหลวงพระบาง 
วดัแสนสุขำรมณ์ วดัท่ีมีช่ืออนัเป็นมงคล และเป็นวดัคู่เมืองเก่าแก่ท่ีสุดอีกหน่ึงวดั สร้างในปี คริสต์ศตวรรษท่ี 15  ท่ีซ่อนความ
ธรรมดา ท่ีไม่ธรรมดา ของจิตรกรรมภาพวาด ในยคุโยนก ท่ีมีลกัษณะ เหมือนจิตรกรรมภาพวาด ของสกุลช่างเมืองน่าน  ซ่ึงจะพบ
เห็นได ้ในวดัหลายแห่งของจงัหวดัน่าน  ท่ีถูกจดัให้เป็นเมืองคู่แฝด และ รวมถึง จงัหวดั เลย (ประตูทางเดินของวดัแห่ง น้ีสามารถ
เดิน เช่ือมต่อ เดินไปยงัอีกสามวดั ติดกนัได ้และ ยงั เป็นอีกหน่ึงสถานท่ียอดนิยม ท่ีมีอาคารรูปทาง ชิโนโปรตุเกส เรียงราย ตลอด
แนวสองฝ่ังถนน  ท่ีสวยงาม และ เงียบ สงบ ) 
วดัเซียงทอง วดัสวยงามท่ีสุด ท่ีเป็นท่ีเก็บพระ ราชรถเกย เม่ือคร้ัง สมเด็จเจา้มหาชีวติ และ ยงัเป็นสถานท่ีส าคญั ท่ีคู่แต่งงาน ชาวลาว 
นิยมตอ้งมากราบไหว ้พร้อมทั้งถ่ายรูปคู่ ณ วดัแห่งน้ี  และ ท่ีพลาดไม่ได ้ ตอ้ง ชมพระม่าน ในโบสถเ์ล็ก (จะมีช่องเล็ก ๆ ให้ทุกคน 
หร่ีตาขา้งหน่ึงมองเขา้ไป จึงจะเห็น) พระม่าน หน่ึงปีจะอนัเชิญ แห่รอบเมืองหลวงพระบาง ในเทศกาลสงกรานต ์ปีใหม่ลาว เพ่ือให้
ประชาชนสักการบูชา อย่างใกลชิ้ด หากยงัไม่จุใจ ไปอุม้พระเส่ียงทาย อยูใ่กล ้ๆ หอพระม่าน ก็ลองอธิฐานเส่ียงทายกนัดู ดวงใคร 
ดวงมนั หลายท่านพิสูจน์แลว้  วา่แม่นจริงๆ ไม่เช่ือลองตั้งจิอธิษฐาน พิสูจน์ไดด้ว้ยตวัเอง  

 



 
 
 
 
 
 
 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์  SABAI HISO LUNG PRABANG 3D2N SEP-QV-W23 

พระราชวงั และ หอพิพิธภณัฑห์ลวงพระบาง  วดัแสนสุขารมณ์ 

บรรยากาศตลาดกลางคนื วดัเชียงทอง 
 

12.00 
อำหำรลำงวนั ณ Santi Resort & Spa Lunch at resort restaurant  เป็นอาหาร เซ๊ทเมนู แบบลาว ในบรรยากาศ สบายสบาย ใกลชิ้ด
ธรรมชาติ ภายในรีสอร์ท ท่ีร่มร่ืน   

13.00 หลงัอาหารกลางวนั น าท่านเดินทางกลบัสู่รีสอร์ท เพ่ืออิสระตามอธัยาศยั หรือ เลือกซ้ือโปรแกรมเพ่ิม 

 

ทวัร์คร่ึงวนั น ้ ำตกกวำงซี  มรกตแห่งหลวงพระบำง รำคำ ท่ำนละ 650 บำท  เดินทางโดยรถ
ตู ้ปรับอากาศ พบกบัสระน ้ ามรกต อนัสวยงามมหัศจรรย ์แห่งเมืองหลวงพระบาง น ้ าตก
กวางสี หรือ น ้ าตกกวางซี เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสวยงามซ่ึงมีช่ือเสียงท่ีสุดของ
หลวงพระบาง น ้ าตกแห่งน้ีตั้ งอยู่นอกเมืองหลวงพระบางไปทางทิศใต้ประมาณ 30 
กิโลเมตร 

 

ทวัร์คร่ึงวนั ถ ้ ำต่ิง Pak Ue Cave รำคำ ท่ำนละ 750 บำท เดินทำงโดยรถตูป้รับอำกำศ และ 
ลงเรือหำงยำว ขำ้มแม่น ้ ำโขง พร้อมชมวิถีชีวิตชำวบำ้นริมฝ่ังโขง มีเส้ือชูชีพให้พร้อม ถ ้ า
ต่ิง ตั้งอยู่ริมแม่น ้ าโขง ห่างจากตวัเมืองราวๆ 25 กิโลเมตร ถ ้ าแบ่งออกเป็น 2 ถ ้ าคือ ถ ้ าต่ิง
ล่าง และถ ้ าต่ิงบน เม่ือเขา้ไปในถ ้ าจะเห็นพระพุทธรูปเป็นพนัๆ องค์ ซ่ึงแสดงให้เห็นถึง
ความเช่ือและความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวหลวงพระบางและเป็นสถานท่ีไหว ้
ฟ้าดิน แห่งราชวงศล์าวในอดีตระหวา่งการเดินทาง แวะชมโรงตม้เหลา้ แบบพ้ืนบา้น เหลา้
สมุนไพร ยาดองแบบโบราณ ท่ีมีกล่ินหอมจนล่าล้ิมลอง 
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 หรือ เลือกเช่ำจกัยำน ป่ันชมเมืองถ่ำยรูป ในมุมมองพิเศษท่ีคุณชอบ สอบถำมรำยละเอียดไดท่ี้ แผนกตอ้นรับ 

18.00 

พร้อมท่ี ลอบบ้ี รถชตัเติ้ลบสั น าคุณสู่ตวัเมืองหลวงพระบาง ณ ถนน ขา้วเหนียว รถจะจอดรับส่งคุณ ณ บริเวณดา้นหนา้ Villa Santi 
วนัน้ี เป็นวนั อิสระชีวิตจากทัวร์ ให้คุณไดท้ าในส่ิงท่ียาก(ท า)  หาของอร่อย หลากราย ระดบั จะเป็นร้าน มีระดบั อาหารฝร่ังเศส 

หรือ อาหาร ลาว บนถนนคนเดิน หรือจะเดินหา อาหารแบบ Street food ในซอยเล็กๆ ซ่ึงอยูเ่ลย พระราชวงัออกไป ทางขวามือฝ่ัง
เดียวกนั  ก่อนถึงวงเวียนสีแยก ท่ีจะมีซอยเล็กๆท่ีเรียงรายไปดว้ยอาหารพ้ืนเมือง หน้าตาน่ากิน ให้เลือกเดินชิม แบบสบายสบาย 
ฮิปๆๆ  ราคาข้างทาง สะอาด และ อร่อย ปังปัง 

22.00 รถชตัเติ้ลบสั เท่ียวสุดทา้ยน าคุณกลบัสู่ท่ีพกั 
 

DAY วนัที่สาม   หลวงพระบาง – กรุงเทพฯ เชา้ กลางวนั เยน็หรอืค ่า 

3  x - - 

05.00 
อาหารเชา้ ท่ีห้องอาหาร ทอแสง ของรีสอร์ท เลือกเติมความอร่อย และรับพลงั อนัสดช่ืน ของอากาศยามเชา้ ก่อนเตรียมตวัเดินทาง
กลบัสู่ ดินแดนสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานครฯ 

06.00 เช็คเอาท ์ และ ออกเดินทางไปยงั สนามบิน สากลหลวงพระบาง เพื่อเช็คอินทเ์ท่ียวบิน QV 633 to BKK 
07.40 การบินลาว น าคุณเหินฟ้า ขา้มแม่น ้ าโขง ผา่นเชียงใหม่ มุ่งสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ บริการอาหารวา่ง บนเคร่ือง 

09.20 
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ สุวรรณภูมิ สมุทรปาการ  โดยสวสัด์ิภาพ พร้อมความสุขและความทรงจ า สบายสบาย ท่ีหลวงพระ
บาง 

 

การเปลีย่นแปลงโปรแกรม อาจเกิดขึน้ได้ ตามสถานการณ์ อาทิเช่น การล่าช้าของเท่ียวบิน สภาพอากาศ เป็นต้น  
ซ่ึงบริษทัฯ และผู้จัด จะด าเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทาง ให้ดีท่ีสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สบาย ไฮโซ หลวงพระบาง 3 วนั 

ทกุวนั 2 ท่าน ออกเดินทาง (โปร01มีนา–30กนัยา17) 
 

เดินทาง 01มีนา-31มีนา17 01เมษา-30กนัยา17 
ผูใ้หญ่ 2 ท่านพกัหอ้งเดียวกนั 11,000 บาท/ท่าน 9,900 บาท/ท่าน 

ผูใ้หญ่ 3 ท่านพกัหอ้งเดียวกนั เตียงเสริม 11,000 บาท/ท่าน 9,900 บาท/ท่าน 
ผูใ้หญ่พกัเด่ียว จ่ายเพิ่ม 2,900 บาท/ท่าน 2,900 บาท/ท่าน 

เดก็ 2 ปี ไม่เกิน 10  ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ใชเ้ตียงเสริม  9,000 บาท/ท่าน 8,000 บาท/ท่าน 
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เดก็ 2 ปี ไม่เกิน 10 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 9,000 บาท/ท่าน 8,000 บาท/ท่าน 
พกัต่อ 2 ท่าน ต่อหอ้ง / คืน / รวมอาหารเชา้ 2,900 บาท/หอ้ง/คืน 2,900 บาท/หอ้ง/คืน 
พกัต่อ เตียงเสริม / หอ้ง/คืน / รวมอาหารเชา้ 1,000 บาท/เตียง/คืน 1,000 บาท/เตียง/คืน 

 

ทารก หมายถึง ผูโ้ดยสารท่ีมีอายุต  ่ากว่า 24 เดือน ณ วนัท่ีเดินทางไปและวนัเดินทางกลบั กรุณาติดต่อเพ่ือขอราคาพิเศษ  เด็กทารกสามารถ
เดินทางโดยนัง่บนหนา้ตกัของผูใ้หญ่  โดยอนุญาตใหเ้ด็กทารกหน่ึงคนต่อผูใ้หญ่สองคนเท่านั้น และหา้มมิใหน้ ารถเขน็เด็ก หรือท่ีนัง่ส าหรับเด็ก
ข้ึนบนเคร่ืองบิน จ านวนเด็กทารกต่อเท่ียวบินถูกจ ากดัไวเ้พ่ือความปลอดภยั และสายการบินสามารถปฏิเสธการน าเด็กทารกเดินทางไปกบัท่าน  
ส่วนผูจ้ดั เราค านึงถึงความปลอดภยัและเพ่ือสร้างความสุขแก่คณะผูเ้ดินทาง  ผูทุ้พลภาพ/มีปัญหาดา้นสุขภาพหรืออยูใ่นภาวะเจ็บป่วย ขอใหแ้จง้
ผูจ้ดัก่อนซ้ือทวัร์ เพ่ือเช็คกบัทางสายการบินและผูใ้หบ้ริการ  เพราะอาจไม่อนุญาตใหใ้ชอุ้ปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ ข้ึนเคร่ืองบินได ้ เข่นน ้ ายา เข็ม
ฉีดยา เคร่ืองใชแ้บตเตอร่ี หรือ เคร่ืองหายใจ      สตรีมีครรภ ์ขอใหแ้จง้ผูจ้ดัก่อนซ้ือทวัร์  เพ่ือเช็คกบัทางสายการบินและผูใ้หบ้ริการ    

 

อตัรา
ค่าบริการรวม   

 ตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ (BKK-LPQ-BKK  Economy Class) โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์  รวมค่าภาษีสนามบินและ
ค่าธรรมเนียมน ้ ามนัเช้ือเพลิงแลว้ +  หอ้งพกั Deluxe Room จ านวน 2 คืนพกัหอ้งละ 2 ท่าน หรือ 3  ท่าน ณ Santi Resort 
and Spa หลวงพระบาง รวมอาหารเชา้ในแต่ละม้ือท่ีโรงแรม + บริการรถรับ-ส่งสนามบิน (ในวนัเดินทางมาถึง และวนั
เดินทางกลบั) +  บริการ  Half day tour พร้อมอาหารกลางวนั ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียว ตามโปรแกรมทวัร์ + อาหาร
กลางวนั set menu  2 ม้ือ ท่ี Santi Resort & Spa + อาหารค ่า Royal Dinner 1 ม้ือ วนัแรก ณ Villa Santi Hotel ในเมือง 
(เมนูต าหรับชาววงัและการแสดง) + ค่าอาหารชุด ส าหรับตกับาตรขา้วเหนียว 1 โตกส ารับ ต่อ 1 หอ้ง (2ท่าน) + รถรับส่ง 
จาก สันติ รีสอร์ท ไป ยงัสันติวิลล่าโฮเตล  ตามโปรแกรมท่ีระบุ หากตอ้งการไปนอกเวลาท่ีก าหนดไวใ้นโปรแกรม 
สามารถใชบ้ริการรถชตัเติ้ลบสั ท่ีวิง่ใหบ้ริการเขา้เมือง สอบถามเวลาไดท่ี้ แผนกตอ้นรับ + สารธารณประชาชนลาว งด
ค่าวซ่ีา แก่ นกัเดินทางจากประเทศไทย  สามารถใชพ้าสปอร์ต เดินทางเขา้ประเทศไดเ้ลย แต่พาสปอร์ต ตอ้งมีอายกุารใช้
งาน 6 เดือน ก่อนวนัหมดอายุ (กรุณาตรวจสอบก่อนการเดินทาง) + สายการบินจ ากัดน ้ าหนักเพียงท่านละ 20 กก.  
(ข้ึนอยูก่บันโยบายสายการบิน ไม่เกินจ านวน 1-2 ช้ิน) และถือข้ึนเคร่ืองไดอี้กท่านละ 1 ช้ิน 7 กก. (ตามขนาดท่ีก าหนด
ของสายการบิน ไม่รวมกระเป๋าสะพาย) + ประกนัภยัการเดินทาง (ขั้นต า่วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 
แสนบาท 1-15 ปี หรือ อาย ุ75-85 ความคุ้มครองเหลือ 50% อายตุ  า่กว่า 1 ปี หรือ อายเุกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
โรคประจ าตัวหรือการถกูฆาตกรรมหรือถกูท าร้ายร่างกาย) 

อตัรา
ค่าบริการไม่
รวม  
 

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมอ่ืนๆ ท่ีสัง่เพ่ิม โดยผูเ้ดินทาง ในแต่ละม้ือ 
 ค่าอาหารค ่า 1 ม้ือ ในวนัเดินทางวนัท่ี 2 ท่ีปล่อยใหท่้านอิสระ  
 ค่าเช่ารถจกัยาน หรือ ยานพาหนะอ่ืนๆ รวมถึงค่าเขา้สถานท่ีอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดมี้แจง้ไวใ้น โปรแกรม  
 ค่าวซ่ีาของชาวต่างชาติบางประเทศ (30-40 USD) เตรียมรูปถ่าย 2 X 2 น้ิว พ้ืนหลงัสีขาว 1 ใบ             
 ทิปมคัคุเทศน์ทอ้งถ่ิน  ทวัร์ลีดเดอร์ หรือ พนกังานใหก้ารบริการในโรงแรม และ ร้านอาหาร  
 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด 
 อาหาร เคร่ืองด่ืม ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และ เหลา้-เบียร์ มินิบาร์  ค่าโทรศพัท ์ ค่า Spa และการนวดต่างๆ 

เง่ือนไขใน
การจอง   

 ส าหรับคณะใหญ่ มดัจ าท่านละ 6,000 บาทต่อท่าน  โดยปกติจะตอ้งด าเนินการโอนเงินภายใน 3 
วนันบัจากวนัท่ีท าการจองและส่งใบเรียกเกบ็เงิน และช าระส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 20 วนั
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 ก่อนเดินทาง ( หรือตามวนัเวลาท่ีระบบในการส ารองตัว๋บังคบั อาจจะเร็วกว่าน้ี ) หากไม่ช าระมัดจ าตามก าหนด ขอ
อนุญาตตัดท่ีน่ังให้ลูกค้าท่านอ่ืนท่ีรออยู่    การช าระไม่ครบ ทางผูจ้ดัถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข หรือ
เช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดใด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิทธ์ิใน
การคืนเงินตามเง่ือนไขการยกเลิก  ***เม่ือตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางผูจ้ดัจะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขและ
ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ *** 

 กรณีลูกคา้ตอ้งการพกัต่อ จะตอ้งแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีทราบล่วงหนา้เวลาท าการจอง 
การยกเลิกการ
จอง 

(เป็นการเดินทางท่ีตอ้งซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไขกบัทางสายการบิน  หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  รวมทั้งการกา
รันตีค่าหอ้งพกั การการันตีแพก็เกตททวัร์ จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมดไม่วา่กรณีใดใด)   

1. การยกเลิกการจองนั้น จะตอ้งแฟ็กซ์หรืออีเมลลแ์จง้ยกเลิกการจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 20 วนั ท าการก่อนการเดินทาง
หรือก่อนหนา้นั้น โดยจะยดึเงินมดัจ า 6,000 บาท   

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 19-12 วนั - เก็บค่าใชจ่้าย 8,000  บาท   
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-0 วนั หรือ ไม่เดินทางตามก าหนด (No Show) - เก็บค่าบริการทั้งหมด  

สายการบินและตัว๋เคร่ืองบิน 
ในการส ารองท่ีนั่งและการใส่ช่ือในระบบส ารองท่ีนั่ง  ผูเ้ดินทางตอ้งส่งส าเนาของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ท่ีชัดเจน หรือ ส่งรายละะ
รายละเอียดท่ีสายการบินตอ้งการ (ภาษาองักฤษ) เช่น ค าน าหนา้ช่ือ ช่ือและนามสกลุ วนัเดือนปีเกิด เลขท่ีพาสปรอต วนัหมดอาย ุ( โดยเซ็นตช่ื์อ
และเขียนยืนยนัรับรองเอกสารเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหท้างผูจ้ดั )  หากไม่มีการส่งขอ้มูลทั้งหมดในพาสปรอตเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ทางผูจ้ดั 
และเกิดการออกช่ือนามสกลุในตัว๋หรือบตัรโดยสารผิดพลาด อาจมีผลให้ผูโ้ดยสายจะตอ้งรับผิดชอบในค่าใชจ่้ายใหม่ท่ีจะเกิดข้ึนทั้งหมด และ
สายการบินไม่มีระบบเสียค่าใชจ่้ายเพ่ือแกไ้ขตวัสะกดค าน าหนา้ช่ือ / ช่ือ / นามสกลุ หรือ การเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทาง 
หากท่านตอ้งซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลบักรุงเทพฯ  กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวนั
และเวลาการเดินทางได้  ทั้ งน้ีเพ่ือป้องกันปัญหาเท่ียวบินล่าช้าหรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือการเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง  
ตัว๋สายการบินไม่สามารถระบุท่ีนัง่ ซ้ือแบบใชว้ิธี RANDOM คือสุ่มเลือกท่ีโดยระบบสายการบิน การจดัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน เป็นไปโดยสายการ
บินเป็นผูก้  าหนด ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้แต่จะท าการ Request ใหไ้ดเ้ท่านั้น 
การติดต่อใดๆ ทางเอกสารกบัทางผูจ้ดั  เช่น แฟกซ์  อีเมลล ์หรือจดหมายฯ  ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางผูจ้ดั  ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 12.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือวา่เป็น
วนัหยดุท าการของทางผูจ้ดั 
สายการบิน  การจดัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้แต่จะท าการ Request ให้ได้
เท่านั้น   งดการคืนบัตรโดยสาร และหากยกเลิกการเดินทาง ทางสายการบินไม่มีระบบ คืนเงินบางส่วน 
รูปแบบห้องพกัของโรงแรมจะแตกต่างกนั และอาจมีสไตลก์ารตกแต่งทุกห้องไม่เหมือนกนั ห้องพกัเด่ียว (Single) ห้องคู่ (Twin/Double) และ
หอ้งพกัแบบ  3 ท่าน  (Triple Room หรือ  Family Room)  ทุกหอ้งมีส่ิงอ านวยความสะดวกครบเหมือนกนั 
เมนูอาหาร  อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์   เช่น เวลาออกหรือเวลาถึงของเท่ียวบิน การจารจรบนทอ้งถนน  
วนัเวลาเปิดปิดของร้านอาหาร  หรือดว้ยสาเหตุต่างๆ   ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงปรับปรุง 
เน่ืองจากการเดินทางนั้นเต็มไปดว้ยความเส่ียง และความรับผิดชอบของทางสายการบินท่ีมีต่อผูโ้ดยสารนั้นมีจ ากัด ดังนั้นจึงแนะน าให้ซ้ือ
ประกนัอุบัติเหตุ หรือ ประกนัภยัการเดินทาง (ทางบกและทางอากาศ) ซ่ึงมีความคุม้ครองเร่ืองอุบติัเหตุ การเสียชีวิต ค่ารักษาพยาบาล  การ
เปล่ียนแปลงแผนการเดินทางและยกเลิกการเดินทาง ล่าชา้ เสียหายและสูญหายอนัเกิดกบักระเป๋าเดินทางและส่ิงของอ่ืน และซ้ือประกนัสุขภาพ
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เพ่ิมเติม  โดยจะซ้ือความคุม้ครองเพ่ิมเติมจากบริษทัประกนัภยัท่ีท่านรู้จกั ซ่ึงไม่จ าเป็นวา่ตอ้งเป็นบริษทัเดียวกนักบัประกนัภยัท่ีทางผูจ้ดัจดัให ้  
เพ่ือความมัน่ใจไดว้า่หากเกิดเหตุเจ็บป่วยจะมีความสามารถในการจ่ายค่ารักษาได ้เน่ืองจากหากเกิดเหตุดงักล่าวข้ึนในต่างประเทศ 
หากท่านตอ้งซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลบักรุงเทพฯ   กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวนั
และเวลาในการเดินทางได ้     ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้หรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือการเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง 
 
 
 

ขอ้ตกลงและเง่ือนไขการเดินทางท่องเท่ียวกบัเรา 
 ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายให้แก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ หรือ มีโรคประจ าตวับางอยา่ง หรือ ทอ้งอ่อนหรือทอ้งแก่มาก หรือ มีเด็กอาย ุ

1-2 ปี หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ์ หรือ นักบวช (ก่อนซ้ือทวัร์ จะตอ้งแจง้ เพ่ือหาขอ้ตกลงร่วมกนั เพราะเราค านึงถึงความปลอดภยั
และเพ่ือสร้างความสุขแก่คณะผูเ้ดินทาง)   

 ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศลาวเพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอ่ืนใดอนัมิใช่การท่องเท่ียว  หาก
ผูโ้ดยสารถูกปฏิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเขา้ประเทศลาว จากเจา้หน้าท่ีแรงงานไทยหรือเจา้หน้าท่ีตรวจคนออกนอกประเทศไทย
และเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองท่ีประเทศลาว  ทางผูจ้ดัและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนทุกกรณี  ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้ง
รับผิดชอบค่าปรับท่ีประเทศลาวเรียกเก็บ  ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเท่ียวบินถดัไปท่ีมีท่ีนั่งว่างหรือตามวนัเดินทางของตัว๋
เคร่ืองบิน  ทั้งน้ีแลว้แต่ทางเจา้หนา้ท่ีตรวจคนและสายการบิน ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

 การเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปล่ียนแปลง  ดงัน้ี รายการท่องเท่ียว เมนูอาหาร โรงแรมท่ีพกั รถท่องเท่ียว
ในแต่ละวนัท่ีไดจ้ดัเตรียมไว ้(ทั้งช่วงน าเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดินทางจริง) ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง  โดยพยายามท่ี
จะตามรายการสรุปใหต้รงมากท่ีสุด หรือในระดบั หรือในคุณภาพท่ีใกลก้นัมากท่ีสุด 

 ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายท่ีเกิดกบัชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย ความตาย อุบัติเหตุต่างๆ  สูญหายใน
ทรัพยสิ์นหรืออยา่งอ่ืน การนดัหยดุงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฏิวติั  และอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม  

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน ( ความสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบเท่ียวบินรวมกนั ตารางการการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง 
เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเหตุผลทางดา้นความปลอดภยัเป็น
ตน้  โดยจะปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จ ากดัความรับผิดชอบของแต่ละสายการบิน )  บริษทัขนส่ง  รถโดยสาร  เรือบริการ หรือ หน่วยงานท่ี
ใหบ้ริการ  ท่ีจะส่งผลท าใหเ้สียเวลาหรือยกเลิกรายการท่องเท่ียวทวัร์บางรายการหรือทั้งหมด  ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่วา่
ในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใชจ่้ายท่ีบริษทัจ่ายไปแลว้ เป็นตน้   ขอให้ทราบวา่  ผูจ้ดัจะด าเนิน
โดยสุดความสามารถท่ีจะประสานงานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้ แต่จะไม่คืนเงิน  

 ผูน้ าทวัร์ พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของผูจ้ดั
ก ากบัเท่านั้น     

 ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระค่าทวัร์ในลกัษณะเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ เช่น 
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ   ไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เท่ียวบางรายการ เป็นตน้ 

 ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทางหากผูจ้ ัดหรือตัวแทนของประเทศท่ีท่านได้เดินทางมา เดินทางไปสู่ หรือเดิน
ทางผา่น  เห็นวา่ผูโ้ดยสารประพฤติตนท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อผูเ้ดินทางอ่ืนๆ หรือทรัพยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ี 
(ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบติัตามค าช้ีแจงของเจา้หน้าท่ี (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือป้องกนัไม่ให้ความประพฤติ
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ดงักล่าวด าเนินต่อไป ซ่ึงรวมไปถึงการยบัย ั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 
 การชอ้ปป้ิงการเลือกซ้ือของนกัท่องเท่ียว เป็นส่วนหน่ึงของการท่องเท่ียว  โปรแกรมทวัร์อาจจะมีการรายการพาไปชอ้ปป้ิงยงัสถานท่ีต่างๆ 

โดยการเลือกซ้ือของทุกอยา่งเป็นเร่ืองการตดัสินใจส่วนตวัเสมอ  และ ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบทุกการซ้ือของท่าน 
 กระเป๋าลูกคา้ตอ้งยอมรับในความเส่ียงของกระเป๋าทุกใบของตวัเอง (ท่านสามารถเลือกซ้ือประกนัเพ่ิม เก่ียวกบัสัมภาระกระเป๋า เพราะสาย

การบินมีก าหนดการจ ากดัความรับผิดชอบต่อสัมภาระ)  ทางทวัร์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าชา้ อุบติัเหตุ ท่ีเกิดจากกรณี
ใดๆ ทั้งส้ิน  ซ่ึงลูกคา้ตอ้งเขา้ใจวา่ โดยปกติทุกฝ่าย เช่น คนขบัรถ  มคัคุเทศก ์หรือ หัวหนา้ทวัร์  ถึงแมจ้ะพยายามในการดูแลและระวงัเร่ือง
สมัภาระกระเป๋าเดินทางลูกคา้ 

ผู้ร่วมเดินทางตกลงปฏิบัติตามข้อก าหนดและเง่ือนไขการเดินทางนีทุ้กประการและในกรณีมีข้อพิพาท ให้ถือค าตัดสินของผู้จัดเป็นท่ีส้ินสุด 
 


